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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

                                                                                                                                               WZÓR

W N l O S E K

o odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych

I.WNIOSKODAWCA

___________________________________________________________________________

(Nazwa podmiotu, imię i nazwisko) 

NIP           ___________________________ 

REGON    ___________________________

PESEL      ___________________________ 

____________________________________*______________________________________ 

(Adres Wnioskodawcy) 

Reprezentowany przez: 

__________________________________________________________________________ 

(Imię i nazwisko pełnomocnika Wnioskodawcy) 

II. PRZEDMIOT WNIOSKU 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(zakres rzeczowy, lokalizacja przedmiotu wniosku o wykup)

III. KWOTA WYNAGRODZENIA (wnioskowana)

___________________________________________________________________________

(Łączna wartość przedmiotu wykupu) )
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___________________________________________________________________________ (Wartość 
poszczególnych składników) 

___________________________________________________________________________

IV. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU :

___________________________________________________________________________

(Spis załączników, zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu:

a) oświadczenie  Wnioskodawcy,  że  jest  właścicielem  urządzenia,  którego  dotyczy  wniosek  oraz  że  

urządzenie  to  nie  jest  obciążone  na  rzecz  osób  trzecich  żadnymi  prawami  obligacyjnymi  i/lub 

rzeczowymi oraz o braku sprzeciwu w zakresie dopuszczenia urządzenia  do użytkowania;

b) oświadczenie Wnioskodawcy – właściciela urządzeń wod.-kan. o posiadaniu prawa do dysponowania 

gruntem,  uzyskane  od  właściciela  nieruchomości,  na  której  zlokalizowane  jest  to  urządzenie  (np.  

stanowiące załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy sieci);

c) oświadczenie  Wnioskodawcy,  potwierdzające,  że  jest  on  zainteresowany  przeniesieniem  prawa 

własności  za  wynagrodzeniem,  ustalonym  zgodnie  z  modelem  wyceny  wartości  urządzeń  metodą  

dochodową;

d) protokół odbioru końcowego urządzenia;

e) oświadczenie  Wnioskodawcy,  że  urządzenie  zostało  wybudowane  zgodnie  z  przepisami  prawa  

budowlanego tj. na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy sieci;

f) projekt budowlany;

g) zgłoszenie (jeśli  było wymagane) właściwemu organowi urządzenia (jako obiektu budowlanego) do  

użytkowania wraz z oświadczeniem, iż organ w ustawowym terminie nie zgłosił w drodze decyzji swego  

sprzeciwu;

h) inwentaryzacja  geodezyjna  oraz  dokumentacja  powykonawcza  (w  przypadku  zmian  

w projekcie);)

V. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY:

Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu oraz 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę w zakresie niezbędnym do 
rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz zawarcia właściwej umowy. 

_____________

(Data, Podpis)



3

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.  informują, że:

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” 
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskie 18, 66-100 Sulechów. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2015r., poz.2135 z poźn. zm.) w celu realizacji niniejszego zlecenia na usługę.

2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w 
powszechnie obowiązujących przepisach.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego oświadczenia.


